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Svar på remisser gällande samråd om
vattenförvaltning i Norra Östersjöns vattendistrikt
samt uppdatering av åtgärdsprogrammet för
havsmiljön
§ 97
1454

Diarienummer KSM-2020-1471/ KSM-2020-

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till synpunkter antas som
kommunstyrelsens synpunkter på remisserna
Förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och
en delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka, inför
vattenarbetet 2021–2027
Förslag till uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön.
2. Eventuella tillkommande synpunkter som rör det kortare samrådet om
vattenförekomster som påverkas av vattenkraft lämnas direkt till
Vattenmyndigheten av kommunstyrelseförvaltningen.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen Västmanlands län, som också är Vattenmyndighet för Norra
Östersjöns vattendistrikt, har tagit fram förslag till förvaltningsplan,
åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och en delförvaltningsplan med åtgärder
mot vattenbrist och torka, inför vattenarbetet 2021–2027. Samtidigt har Havsoch vattenmyndigheten tagit fram förslag till uppdaterat åtgärdsprogram för
havsmiljön. Dessa förslag samråds parallellt under sex månader, 1 november
2020–30 april 2021. Synpunkter på samrådsdokumenten ska ha inkommit till
respektive myndighet senast den 30 april 2021.
För några vattenförekomster kommer samrådet att starta senare och pågå
kortare tid, från och med 1 mars 2021 till och med 30 april 2021. Denna
kortare samrådstid gäller bara vattenförekomster, både kraftigt modifierade
(KMV) och naturliga, i avrinningsområden som påverkas av vattenkraft och
som ska omprövas åren 2022–2024 enligt ”Nationell plan för omprövning av
vattenkraft”, NAP. För Tyresö kommuns del omfattar detta kortare samråd
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vattenförekomsten Tyresån som påverkas av verksamheten vid Uddby
kraftstation.
Samrådsmaterialet är mycket omfattande och det är inte allt som direkt berör
kommunens verksamhet. Därför har kommunstyrelseförvaltningen fokuserat
på förslagen till åtgärdsprogram och de åtgärder som där föreslås gälla för den
kommunala verksamheten. Dessa åtgärder är viktiga då de blir bindande för
kommunerna att genomföra enligt bestämmelser i miljöbalkens 5 kapitel.
I förslaget till nytt åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt föreslås
två åtgärder som riktar sig till samtliga myndigheter, länsstyrelser, regioner och
kommuner. Därtill föreslås sex åtgärder som specifikt riktar sig till
kommunerna.
I förslaget till uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön föreslås en åtgärd som
riktar sig till samtliga myndigheter och kommuner. Därtill föreslås en åtgärd
som specifikt riktar sig till kommunerna.
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanfattningsvis inga invändningar mot
förslagen och tycker att det i huvudsak är positivt att vikten av åtgärdsplanering
som bygger på samverkan ur ett avrinningsområdesperspektiv tydliggörs i
åtgärdsprogrammet. Några förtydligande synpunkter framförs när det gäller tex
kommunernas möjlighet att säkerställa att miljökvalitetsnormerna följs vid
detaljplanering. Planverktygen (dvs möjligheten att använda planbestämmelser)
är fortfarande ganska svaga för att säkerställa att MKN följs. Det behövs
därför riktlinjer för hur detaljplanerna kan förstärkas med avtal (exploaterings/marköverlåtelseavtal) som säkrar att i planen föreslagna åtgärder genomförs.
Tillsynsmyndigheternas ansvar för tillsyn av dagvattenhantering från tätorter
och hårt trafikerade vägområden kan lyftas fram i åtgärdsprogrammet, liksom
vikten av att det finns en samverkan mellan de kommunala och regionala
tillsynsmyndigheterna så att tillsynen kan bedrivas ur ett
avrinningsområdesperspektiv.
Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
beslutar:
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till synpunkter antas som
kommunstyrelsens synpunkter på remisserna
Förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och
en delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka, inför
vattenarbetet 2021–2027
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Förslag till uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön.
2. Eventuella tillkommande synpunkter som rör det kortare samrådet om
vattenförekomster som påverkas av vattenkraft lämnas direkt till
Vattenmyndigheten av kommunstyrelseförvaltningen.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till synpunkter antas som
kommunstyrelsens synpunkter på remisserna
Förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och
en delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka, inför
vattenarbetet 2021–2027
Förslag till uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön.
2. Eventuella tillkommande synpunkter som rör det kortare samrådet om
vattenförekomster som påverkas av vattenkraft lämnas direkt till
Vattenmyndigheten av kommunstyrelseförvaltningen.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget
och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-03-17 § 18.pdf
Tjänsteskrivelse_remisser gällande samråd om vattenförvaltning i Norra
Östersjöns vattendistrikt samt uppdatering av åtgärdsprogrammet för
havsmiljön.pdf
Missiv Samråd om vattenförvaltning Norra Östersjön.pdf
Missiv åtgardsprogram för havsmiljön.pdf
Tjänsteskrivelse remisser vattenförvaltning och havsmiljön signerad.pdf
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Protokoll för kommunstyrelsen
Datum

2021-03-30

Tid

18:30–20:42

Plats

Sammanträdesrum Bollmora, kommunhuset

Beslutande

Se närvarolista

Övriga deltagare

Se närvarolista

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet 2021-04-07

Paragrafer

77–100 och 102–107

Sekreterare

Alice Berg
Ordförande

Anita Mattsson
Justerande

Anki Svensson
ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.
Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-03-30

Datum då anslaget sätts upp

2021-04-08

Datum då anslaget tas ned

2021-04-30

Protokollets förvaringsplats

Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift

Alice Berg
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Närvarolista
Beslutande
Anita Mattsson (S)
Anki Svensson (M)
Anders Linder (S)
Susann Ronström (S), från och med § 80, klockan 18:48
Martin Nilsson (S)
Christoffer Holmström (S), tjänstgörande ersättare för Susann Ronström till
och med § 79, klockan 18:47
Christina Melzén (L)
Mats Larsson (L), tjänstgörande ersättare för Mats Lindblom (L)
Marie Åkesdotter (MP)
Inger Gemicioglu (V)
Dick Bengtson (M)
Peter Freij (M)
Jeanette Hellmark (M)
Ulrica Riis-Pedersen (C)
Ulf Perbo (KD)
Per Carlberg (SD), till och med § 100, klockan 20:38
Anders Wickberg (SD), tjänstgörande ersättare för Per Carlberg från och med §
101, klockan 20:39

Ersättare
Alfonso Morales (S)
Jannice Rockstroh (S), från och med § 80, klockan 18:47
Åsa de Mander (L)
Ajda Asgari (MP)
Ulla Hoffmann (V)
Mats Fält (M)
Chris Helin (M)
Eva von Vogelsang (M)
Anna Steele (C)
Mattias Eriksson (KD)

Övriga
Stefan Hollmark, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen
Torstein Tysklind, ekonomidirektör, kommunstyrelseförvaltningen
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Helena Törnqvist, kommunikationschef, kommunstyrelseförvaltningen
Sara Kopparberg Nordemo, chef samhällsbyggnadskontoret,
kommunstyrelseförvaltningen
Camilla Nilimaa, kommunstrateg, kommunstyrelseförvaltningen
Emilia Reiding, lokalstrateg, kommunstyrelseförvaltningen
Karin Ljung, politisk sekreterare, S
Maj Ingels, säkerhetschef, kommunstyrelseförvaltningen
Maria Blom, HR-direktör, kommunstyrelseförvaltningen
Tony Björklund, politisk sekreterare, SD
Tina Rosén, politisk sekreterare, V
Hampus Rubaszkin, politisk sekreterare, MP
Alice Berg, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen

Frånvarande
Mats Lindblom (L), 1:e vice ordförande
Lisa Månsson (MP)
Fredrik Bergkuist (M)
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